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VĒRTĪBĀS BALSTĪTA VESĒLĪBAS APRŪPE (VBVA)
 KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?
 KĀ DEFINĒT?
 KO VARAM PĀRŅEMT NO CITĀM VALSTĪM?
 KĀ IEVIEST?

KĀPĒC?
Globālie veselības aprūpes sistēmu izaicinājumi
Izdevumi veselības aprūpei aug straujāk nekā valstu IKP, tajā skaitā Latvijā
Rezultāti kopumā atpaliek no sabiedrības pieaugošajām gaidām
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Lēna inovāciju ienākšana praksē
VA pakalpojumu nepieejamība
Ierobežoti ārstēšanas rezultāti
Pakalpojumu kvalitātes atšķirības
Pakalpojumu snieguma atšķirības
Diagnostika un ārstēšanas kļūdas
......

KĀPĒC?
Latvijas iedzīvotāju paredzamais mūža
ilgums arvien ir viens no mazākajiem ES

Kopējais finansējums sistēmai ir nepietiekams
(izdevumi uz 1 iedzīvotāju, gadā, EUR)

Avots: OECD, 2021

KĀPĒC?
Latvijā mirstība no profilaktiski un
medicīniski novēršamiem cēloņiem ir otrā
augstākā ES (~ 5000 novēršamas nāves
gadā)

Latvijā salīdzinoši maza veselības aprūpes izmaksu daļa
ir finansēta no valsts līdzekļiem

Avots: OECD, 2021

KĀ DEFINĒT?
Veselības aprūpes konceptuālo pieeju evolūcija pasaulē
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KĀ DEFINĒT?

VBVA ir veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas modelis
ar mērķi
 uzlabot katra pacienta veselības rezultātus,
 samaksu par kvantitāti aizvietojot ar samaksu par rezultātu un
kvalitāti,
tādējādi nodrošinot ārstēšanas efektvitātes pieaugumu,
izmaksu kontroli un iespējami taisnīgu ierobežoto resursu
sadalījumu visām pacientu grupām

IEGUVUMS VISĀM IESAISTĪTAJĀM PUSĒM
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VĒRTĪBĀS balstīta veselības aprūpes finansēšanas modeļa attīstība
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• Samaksa par
kvalitāti
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Samaksa par vērtību / pacienta aprūpes rezultātu
‐ Kompleksie maksājumi
‐ Integrēta pakalpojuma apmaksa
‐ Komandas darba apmaksa, u..c

• Samaksa par
vērtību (Pay
for Value) jeb
rezultātu

KO VARAM PĀRŅEMT NO CITĀM VALSTĪM?

Citu valstu pieredze VBVA īstenošanā
 atsevišķu medicīnas nozaru, pakalpojumu sniedzēju vai to
apvienību virzītas iniciatīvas;
 tiek veidotas noteiktai slimību grupai, iesaistot pēc iespējas plašāku
pakalpojumu sniedzēju loku un mainot aprūpes organizāciju
integrētas pacientu aprūpes virzienā
 izveides pamatā ir standartizētu pacientu klīnisko ceļu un mērījumu
sistēmu izveide ‐ vienotu standartizētu pacientu rezultātu un
izmaksu datu uzkrāšana

Citu valstu piemēri VBVA ieviešanā: Lielbritānija
Nacionālā veselības dienesta programma “Pareiza aprūpe” (Right Care)
Mērķis: uzlabt Nacionālās veselības sistēmas ilgtspējību, taisnīgumu un vienlīdzību
Uzdevums: indikatīvo datu pārskatīšana, lai samazinātu nepamatotas atšķirības aprūpē un uzlabotu
iedzīvotāju veselības aprūpes rezultātus
Rezultāti:
 vairāk nekā 38 000 cilvēku uzlaboja asinsspiediena kontroli
 tika samazināts pieprasījums pēc stacionārajiem pakalpojumiem
 samazinājās insulta izraisīti nāves gadījumi
 par 24 % samazinājās pieprasījums pēc NMP
 par 17 % samazinājās neplānotu uzņemšanas nodaļas apmeklējumu skaits
 sistēmā kopumā ietaupīti 6 miljoni mārciņu

Citu valstu piemēri VBVA ieviešanā: Nīderlande
Rezultātu un izmaksu mērījumu pieejamība – privāto slimnīcu tīkls Santeon
Mērķis: izveidot standartizētu mērījumu sistēmu vienotu standartizētu pacientu rezultātu un izmaksu datu
uzkrāšanai, apkopošanai un analīzei septiņās tīkla slimnīcās
Uzdevums: izveidot un ieviest 19 standartizētus indikatorus četrās kategorijās:
rezultāti, izmaksas, process, ārstēšanas pieeja
Rezultāti: 18 mēnešu laikā atsevišķās slimnīcās
 ar komplikācijām saistīto atkārtoto operāciju skaits samazinājās līdz 74 %
 stacionāru ārstēšanas ilgums samazinājās līdz 30 %,
 apdrošināšanas kompānija Menzis ieviesusi kompleksos maksājumus par krūts vēža, reimatoīdā artrīta,
sirds mazspējas, depresijas ārstēšanu, gūžas un ceļa locītavas protezēšanu, kataraktas un bariatriskajām
operācijām

Citu valstu piemēri VBVA ieviešanā: Dānija
Integrēta pieeja gūžas un ceļa locītavas osteoartrīta ārstēšanā GLA:D®
Mērķis: paradigmas maiņa hroniskas slimības agrīnas un izmaksu efektīvas ārstēšanas pieejā
Elementi:
1) Datu reģistrācija nacionālā elektroniskā reģistrā: pacients, simptomi, funkcionēšanas rezultāti
(pārvietošanās ātrumu), dzīves kvalitāte, medikamentu lietošana, darba nespējas ilgums u.c.
2) Investīcijas: Vadības komandas izveide, IT risinājums GLA:D® ‐ pacienta aprūpes plāna un apmācība
3) Zināšanu sabiedrība – datu analīze, rezultātu salīdzināšana
Rezultāti:
 pēc GLA:D® apmācības pacientu pārvietošanās ātrums palielinājās par 10 %, sāpju intensitāte par 25 %
 3 mēnešu laikā pacienti samazināja pretsāpju līdzekļu lietošanu par 29 %
 Gada laikā pēc programmas uzsākšanas dzīves kvalitātes uzlabojums bija 20 % dalībnieku, darba
nespējas dienu skaits samazinājās par 42 %.

Latvijas VA sistēmas gatavības novērtējums VBVA ieviešanā
Pacientu un pakalpojumu sniedzēju 4 fokusgrupu rezultāti
17 indikatori 4 grupās, snieguma līmenis punktos (0–1–2–3) pēc starptautiski aprobētas metodikas*
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* The Economist Intelligence Unit (2016). Value‐based healthcare: A global assessment. Findings and
methodology. Iegūts no: https://impact.econ‐asia.com/perspectives/sites/default/files/EIU_Medtronic_Findings‐
and‐Methodology_1.pdf [sk. 11.03.2022.].

Veicamie soļi VBVA programmas izveidē

VBVA

1. Medicīnas jomas /slimības / izvēle
2. Pacientu klīnisko ceļu un sasniedamo rādītāju izveide
3. Komandas izveide (iesaistītās iestādes, speciālisti, ..)
4. Infrastruktūras, datu uzkrāšanas sistēmas izveide
5. Digitālu pacienta veselības un izmaksu datu uzkrāšana
6. Datu analītikas un mērījumu pieejas izveide
7. Maksājumu sistēmas izveide
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